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1. Sissejuhatus 
  
Käesolev arengukava määrab Eesti Teaduste Akadeemia kui avalik-õigusliku 
teadusorganisatsiooni tegevussuunad aastateks 2000 – 2004, et tõsta Akadeemia rolli 
ja vastutust teaduse ja tehnika arengu analüüsimisel ning  suunamisel, riigi teadus- ja 
arendustegevuse strateegia kujundamisel, rahvusvahelise teaduskoostöö arendamisel 
teiste riikide ja Euroopa Liiduga.  
 
2. Eesmärgid 
 
2.1. Toetada ühiskonna suundumust  teadmistekeskse Eesti poole. 
2.2. Kujundada teaduspoliitikat, sidudes uute teadussuundade arendamist 

teadusuuringute järjepidevusega ja ühiskonna vajadustega.  
2.3. Osaleda Eesti majandusliku, tehnoloogilise, sotsiaalse ja kultuurilise arengu ning    

keskkonnahoiu suunamisel. 
 
3. Tegevuse põhimõtted 
 
3.1. Akadeemia rõhutab teadmistekeskse ühiskonna olulist rolli riigi ja rahva 

püsimises ja arengus. 
3.2. Akadeemia suunab oma vaimujõu teadusuuringute arendamisele ja rakendustele 

seostatuna riigi vajadustega ja rahvusvaheliste suundumustega nii Euroopa Liidu 
kui ka ülemaailmse koostöö raames. 

3.3. Akadeemia väärtustab teadus- ja arendustegevust ning toetab aktiivselt dialoogi 
Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse kui ühiskonna esindajate ning teadlaskonna 
vahel. 

 
4. Akadeemia ja ühiskond 
 
4.1. Akadeemia koos teiste pädevate kogudega aitab kaasa Vabariigi Valitsuse 

tegevusele teadus- ja tehnikapoliitika kujundamisel ja teostamisel. 
4.2. Akadeemia osaleb teadlaskonna toel riigile oluliste probleemide lahendamisel 

lühi-      ja pikaajaliste projektide kaudu. 
4.3. Akadeemia annab ekspertarvamusi riigi arenguga seotud projektide, 

programmide ja otsuste kohta. 
4.4. Akadeemia levitab teadmisi ja teavitab ühiskonnale teadussaavutusi. 
 



5. Akadeemia ja teadlaskond 
 
5.1. Akadeemia peab oluliseks teadlaskonna ulatuslikumat kaasamist oma arengu 

kavandamisel ning tegevuse eesmärkide elluviimisel. 
5.2. Akadeemia koos teadlaskonnaga: 

– tegutseb teadusuuringute tõhustamisel, teaduse infrastruktuuri ja 
tehnoloogilise innovatsiooni edendamisel; 

– tegeleb aktiivselt teadusvaldkondade ja -suundade analüüsi ning uute 
suundade kujundamisega, lähtudes tänapäeva teadussaavutustest ja riigi 
vajadustest; 

– analüüsib teadus- ja arendustegevuse rahastamist,  toetab tippkeskuste 
loomist ja nende lülitamist rahvusvahelisse võrku. 

5.3. Akadeemia  arendab rahvusvahelist koostööd,  arvestades Eesti ühinemisprotsessi 
Euroopa Liiduga. 

5.4. Akadeemia toetab ja arendab teadustööde publitseerimist. 
 
6. Akadeemia ja ülikoolid  
 
6.1. Akadeemia peab ülikoole  peamisteks koostööpartneriteks oma arengusuundade 

realiseerimisel. 
6.2. Koostöös ülikoolidega peab Akadeemia oluliseks kindlustada teaduse 

hariduslikku funktsiooni, toetada kraadiõpet ning selle kaudu järjepidevust 
teadusuuringutes. 

 
Käesolevad peasuunad on kokkuvõtteks Akadeemia arengukavast 
(http://www.akadeemia.ee). 
 
 
 
 
 


